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IV. 

Důvodová zpráva  
 

VARIANTA I 

 

Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

S účinností od 1. ledna 2007 byl vydán zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, který stanovuje životní minimum jako minimální společensky uznanou hranici 

peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

a existenční minimum jako minimální hranici peněžních příjmů osob, která se považuje 

za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 

přežití.  

Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku 

nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Částka existenčního minima je stanovena 

v jednotné výši. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele 

starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Institut životního minima a existenčního minima je využíván zejména jako kritérium, 

ze kterého se vychází při stanovení nároku na příslušné sociální dávky, případně při výpočtu 

jejich výše. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde plní rozhodující úlohu 

při posuzování hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina. Institut životního minima je 

využíván rovněž v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a to ve stanovených případech jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči, a dále se též 

používá v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

při zjišťování nároku na některé dávky.  

Významnou roli hraje rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také v soudní 

praxi pro stanovení alimentačních povinností. Jeho další využití je ve vztahu k dávkám pro 

osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně 

cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků apod. 

Životní minimum ani existenční minimum od 1. ledna 2007 nezahrnuje nezbytné náklady na 

bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy je řešena 

samostatně v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a 

v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Vzhledem k významu životního a existenčního minima v systémech sociální ochrany by částky 

životního a existenčního minima měly být upravovány tak, aby jejich výše odpovídala 

nezbytným nákladům na výživu a ostatní základní osobní potřeby. Částky životního 

a existenčního minima byly od začátku účinnosti zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zvýšeny dvakrát nařízením vlády na základě 

valorizační podmínky uvedené v § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona. Současně platná úroveň částek 

životního a existenčního minima však neodpovídá věcné náplni a konstrukci stanovující 
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minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy 

a ostatních základních osobních potřeb, respektive minimální hranici peněžních příjmů osob, 

která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na 

úrovni umožňující přežití. Studie Náplň a konstrukce životního a existenčního minima (2018) 

zpracovaná VÚPSV konstatuje, že od roku 2007 došlo postupně k výraznému podhodnocení 

tohoto institutu a současný stav neodpovídá úrovni, která by měla reprezentovat minimální 

částky životního, respektive existenčního, minima domácnosti. 

 

Částky (v Kč za měsíc) 
Rozdíl revidovaných 

a platných částek 

(v Kč za měsíc) 
Částky platné  

od 1. 4. 2020 

Navrhované částky 

dle revize VÚPSV1) 

Životní minimum 

Jednotlivec 3 860 4 990 1 130 

První osoba v domácnosti 3 550 4 710 1 160 

Druhá a další osoba v domácnosti, 

která není nezaopatřeným dítětem 
3 200 4 340 1 140 

Dítě do 6 let 1 970 2 610    640 

Dítě od 6 do 15 let 2 420 3 520 1 100 

Dítě od 15 do 26 let *) 2 770 4 190 1 420 

 

Existenční minimum 2 490 3 490 1 000 

*) nezaopatřené 

 

Podhodnocení současně platných částek životního minima oproti revizi VÚPSV vzniká rozdílem 

mezi konstrukcí životního (a existenčního) minima a spotřebního koše používaného k valorizaci 

příslušných částek. Tím, že valorizační mechanismus využívá index spotřebitelských cen 

domácností celkem, tak plně nezachycuje růst spotřebních nákladů nízkopříjmových domácností. 

Zejména to je zřejmé v případě potravin a nealkoholických nápojů. Ve spotřebním koši průměrné 

domácnosti činí přibližně 18 %, ale u nízkopříjmových domácností (např. první decil) lze podíl 

spotřebních výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje odhadnout (na základě údajů šetření 

Statistiky rodinných účtů realizovaného Českým statistickým úřadem) cca na 25 %, či více. 

V případě specifického spotřebního koše použitého pro životní minimum činí náklady na výživu 

dokonce 60-70 % (podle složení domácnosti). 

Ceny potravin a nealkoholických nápojů se od původního stanovení částek životního 

a existenčního minima do data revize částek, tzn. od září 2006 do září 2018, zvýšily přibližně 

o 40 %, zatímco cenový index bez potravin a nealkoholických nápojů vzrostl za toto období pouze 

o cca 20 %. Součástí konstrukce životního a existenčního minima nejsou žádné zbytné spotřební 

položky, ani předměty dlouhodobé spotřeby. Mezi ně patří například elektronika, zahraniční 

dovolené apod. To jsou však zároveň položky spotřebního koše, kde náklady domácností 

dlouhodobě spíše klesají, či stagnují, a působí tak na celkový cenový index protiinflačně. Tím 

                                                 

1 Revize VÚPSV vychází z cenových hladin roku 2018 a musela z toho důvodu být valorizována o index 

spotřebitelských cen (bez nákladů na bydlení) do konce rozhodného období roku 2020, tzn. do září 2020, který 

činí 105,5 %. 
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podhodnocují index využívaný pro valorizaci částek životního a existenčního minima, a naopak 

růst cen potravin v něm není zachycen dostatečně.  

Od data účinnosti zákona o životním a existenčním minimu došlo z těchto důvodů k podhodnocení 

příslušných částek o přibližně 30 % oproti částkám, které byly odborně sestaveny tak, aby 

reprezentovaly minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů fyzických osob k 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, respektive minimální hranici peněžních 

příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umožňující přežití. 

Úprava částek životního a existenčního minima novelou zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu je nyní nezbytnou reakcí na bezprecedentní propad ekonomiky a s tím 

související následné zhoršení životní situace českých domácností. Ekonomika České republiky 

zaznamenala vlivem pandemie koronaviru SARS-CoV-2 ve 2. čtvrtletí 2020 výrazný propad. 

Hrubý domácí produkt ve stálých cenách poklesl meziročně v prvním čtvrtletí o 1,9 % a ve 

druhém o 10,9 %. V prvním pololetí HDP meziročně poklesl o 6,4 %. ČNB v srpnové prognóze 

predikovala pokles ekonomiky o 8,2 % a Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává pro 

rok 2020 pokles ekonomiky o 6,6 %. Ani jedna z těchto predikcí nezohledňuje negativní vývoj 

z přelomu září a října tohoto roku. Výrazně tak bude překonán zatím nejhlubší ekonomický 

propad HDP v historii samostatné ČR, který nastal v roce 2009 a činil -4,5 %. 

Období po ekonomické krizi 2008-2009 se vyznačovalo značně restriktivní politikou jednak 

posilující negativní trend hospodářského cyklu a zároveň oslabující sociální roli státu, což mělo 

dva na sebe navazující efekty. Prvním bylo oslabení ekonomického výkonu, které způsobilo 

snížení produkční kapacity hospodářství vedoucí k rekordní zaznamenané nezaměstnanosti a 

dlouhodobému výraznému růstu měsíčního průměru počtu vyhlášení platební neschopnosti 

fyzických osob – podnikatelů. Druhým byl výrazný nárůst lidí odkázaných na sociální politiku 

(například průměrný měsíční počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi byl oproti 

současné době více než dvojnásobný). Výsledným důsledkem tedy bylo znatelné ohrožení 

základní životní úrovně českých domácností. Počet osob pod hranicí materiální deprivace 

dosáhl v roce 2012 oproti roku 2019 přibližně 2,4násobku2.  

Sada opatření reagující na přímé a nepřímé dopady koronaviru SARS-CoV-2 musí z těchto 

důvodů obsahovat i nástroje zajišťující minimální úroveň příjmů ve smyslu článku 30 Listiny 

základních práv a svobod. Úpravu částek životního a existenčního minima, vzhledem k jejich 

výraznému podhodnocení, lze považovat za nezbytný nástroj reagující na nejhlubší 

zaznamenaný propad národní ekonomiky a zároveň reálně navracejícím příslušné částky 

na úroveň stanovenou původním zákonem o životním a existenčním minimu. Současná 

nepříznivá situace směřuje především k ohrožení osob závislých na dávkách odvozených od 

těchto částek, neboť podstatná část těchto osob si nemůže z objektivních důvodů zvýšit příjem 

vlastním přičiněním. 

Stanovení nových částek životního a existenčního minima obnovuje původně stanovené částky 

na úrovně minimální nezbytné spotřeby stanovené věcnou náplní a konstrukcí životního 

                                                 
2 Za materiálně deprivované se podle metodiky Eurostatu považují osoby z domácností, které uvedly nedostatek 

či neuspokojivou situaci u 4 a více položek z celkového počtu 9 stanovených. Vybrané položky pro hodnocení 

míry deprivace zahrnují předměty dlouhodobé spotřeby a případy, kdy domácnost má potíže při nakládání 

s finančními prostředky (krytí nečekaných výdajů, jeden týden dovolené ročně mimo domov, jídlo s masem nebo 

rybou každý druhý den, přiměřené vytápění bytu nebo domu, předcházení vzniku dluhů). V roce 2012 se jednalo 

o 682,7 tis. osob, v roce 2019 činil počet materiálně deprivovaných osob 281,4 tis. 
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a existenčního minima. Navrhovaná cenová úprava zachovávající reálnou úroveň zákonem 

stanovených hodnot z roku 2007 plně kompenzuje disproporci mezi unikátním spotřebním 

košem stanoveným pro tento účel a indexem spotřebitelských cen domácností celkem, která se 

vytvořila za posledních 13 let. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

 

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a plně respektuje též 

Listinu základních práv a svobod.  

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie   

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů, není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů EU, ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Právo Evropské unie 

příslušnou oblast neupravuje a přenechává ji vnitrostátnímu právu. 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů, není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny 

 

Úprava částek životního minima a částky existenčního minima navrhovanou změnou zákona se 

projeví ve zvýšení úrovně sociálních dávek, které jsou od životního a existenčního minima 

odvozovány, a zároveň dojde ke změně okruhu příjemců dávek poskytovaných v závislosti 

na výši příjmu. 

 

V souvislosti s navrhovanou úpravou částek životního minima a existenčního minima lze v roce 

2021 předpokládat zvýšení výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní sociální 

podpory celkem o cca 7,4 mld. Kč3. Předpokládaný nárůst výdajů státního rozpočtu na dávky 

pomoci v hmotné nouzi by představoval cca 3 mld. Kč. Úprava částek životního a existenčního 

minima se zcela promítne do zvýšení příspěvku na živobytí, okruh osob s nárokem na tuto 

dávku se rozšíří cca o 25,5 tis. oprávněných osob. U dávek státní sociální podpory se 

                                                 
3 Příslušná částka představuje expertní odhad dle modelového propočtu MPSV, který v souvislosti s pandemií 

koronaviru SARS-CoV-2 může být aktualizován. 
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předpokládá navýšení výdajů o cca 4,4 mld. Kč, přičemž u přídavku na dítě lze očekávat 

zvýšení počtu příjemců dávky o cca 400 tis. dětí, bylo by dávkou pokryto cca 27 % 

nezaopatřených dětí, u porodného navýšení činí cca 2,2 tis. případů. 

 

Pro úplnost se poznamenává, že změna hranice pro nárok na zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách (v důsledku navázání tohoto zvýšení na životní minimum) sice 

může rozšířit okruh příjemců s nárokem na toto zvýšení, a tím se mohou zvýšit výdaje na tuto 

dávku, ale vzhledem k počtu osob, kterých se zvýšení příspěvku na péči týká, půjde 

o marginální dopad.  

 

Dopad na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí ani na národností 

menšiny. 

 

7. Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel   

 

Úprava částek životního a existenčního minima bude mít pozitivní sociální dopady a je žádoucí 

zejména v souvislosti se současnou koronavirovou krizí, kdy se řada lidí dostává nezaviněně 

do situace nedostatečných příjmů a jejich základní životní potřeby nejsou dostatečně zajištěny. 

Jde především o poskytování příspěvku na živobytí podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

kde nápravou trvalého poklesu reálné úrovně této dávky a okruhu příjemců bude zajištěna 

alespoň minimální úroveň příjmů ve smyslu článku 30 Listiny základních práv a svobod. 

Pozitivně se tak tento krok projeví zejména u nízkopříjmových rodin s dětmi a osob 

v důchodovém věku. 

 

V rámci specifických skupin obyvatel se úprava částek životního a existenčního minima 

pozitivně projeví u osob se zdravotním postižením, a to jak v rámci obecné úpravy týkající se 

nízkopříjmových osob, tak (i když v celkovém objemu finančních prostředků v nepatrném 

rozsahu) například u příspěvku na zvláštní pomůcku, kde jsou nároky nebo výše dávek 

odvozeny od výše životního minima. Obdobně je tomu u finanční podpory azylantů a cizinců. 

 

Stanovení nových částek životního a existenčního minima bude mít pozitivní dopad i do dalších 

oblastí, ve kterých jsou příslušné instituty využívány4. V souvislosti s exekucemi se stanovení 

nových částek životního minima promítne ve zvýšení nezabavitelné částky. 

 

Naopak zachování stávajících částek životního a existenčního minima by se mohlo negativně 

projevit zhoršením finanční situace osob, které si z objektivních důvodů nemohou příjem zvýšit 

vlastním přičiněním. 

 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Navrhovaný zákon je ve vztahu k zákazu diskriminace a z hlediska principu rovnosti mužů 

a žen neutrální. 

 

                                                 
4 V soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, ve vztahu k dávkám pro osoby se zdravotním 

postižením, sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně cizinců, osvobození od rozhlasových 

a televizních poplatků apod. 
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9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na ochranu soukromí ani ochranu osobních údajů, neboť 

jde pouze o změny technického charakteru.  

 

10. Zhodnocení korupčních rizik 

 

V navrhované právní úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu 

jednání. 

 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu, neboť se navrhovaná 

opatření této oblasti nijak nedotýkají. Navrhovaná právní úprava nesouvisí s problematikou 

ochrany životního prostředí a nemá na něj žádný vliv. 

 

 

12. Způsob projednání návrhu zákona 

 

Účinnost úpravy částek životního a existenčního minima je stanovena s cílem bezprostřední 

možné reakce na dopady pandemie COVID-19 a omezujících opatření na sociální 

a ekonomickou situaci českých domácností.  

Z výše uvedených důvodů musí být zákon schválen co nejdříve; navrhuje se proto, aby byl 

návrh zákona projednán v Poslanecké sněmovně v režimu prvého čtení podle § 90 odst. 2 

zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V usnesení vlády se proto navrhuje schválení 

návrhu zákona v tomto režimu.  
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Zvláštní část 
 

K Čl. I 

 

Předloženým návrhem na změnu zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu se 

navrhuje stanovit nové částky životního a existenčního minima.  

 

Částka životního minima u jednotlivce se navrhuje stanovit na 4 990 Kč, u první osoby 

v domácnosti na 4 710 Kč a u druhé a další osoby v domácnosti (která není nezaopatřeným 

dítětem) na 4 340 Kč. Částku životního minima pro nezaopatřené děti se navrhuje stanovit u 

dětí ve věku do 6 let na 2 610 Kč, u dětí od 6 do 15 let na 3 520 Kč a u nezaopatřených dětí 

od 15 do 26 let na 4 190 Kč.  

 

Stanovení nových částek životního a existenčního minima obnovuje současně platné částky na 

úrovně minimální nezbytné spotřeby stanovené věcnou náplní a konstrukcí životního 

a existenčního minima. Stanovení nových částek zachovávající reálnou úroveň zákonem 

stanovených hodnot z roku 2007 kompenzuje disproporci, která od počátku platnosti původního 

zákona nastala mezi unikátním spotřebním košem stanoveným pro tento účel a indexem 

spotřebitelských cen domácností celkem, který slouží pro valorizaci částek životního 

a existenčního minima.  

 

Částku existenčního minima se navrhuje stanovit na 3 490 Kč. 

 

K Čl. II 

 

Přechodné ustanovení upřesňuje počátek následného rozhodného období, které je důležité pro 

další zvýšení částek životního a existenčního minima. Počátek rozhodného období se stanovuje 

na říjen 2020. 

 

K Čl. III 

 

S ohledem na aktuální nepříznivou situaci v souvislosti se šířením epidemie COVID-19 a s tím 

související zhoršení životní situace českých domácností se navrhuje účinnost již od 1. ledna 

2021. 

Navrhovaná účinnost návrhu zákona je rovněž plně v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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IV. 

Důvodová zpráva 
 

VARIANTA II 

 

Obecná část 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

S účinností od 1. ledna 2007 byl vydán zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu, který stanovuje životní minimum jako minimální společensky uznanou hranici 

peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 

a existenční minimum jako minimální hranici peněžních příjmů osob, která se považuje 

za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 

přežití.  

Částky životního minima jsou odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a věku 

nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Částka existenčního minima je stanovena 

v jednotné výši. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele 

starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 

Institut životního minima a existenčního minima je využíván zejména jako kritérium, 

ze kterého se vychází při stanovení nároku na příslušné sociální dávky, případně při výpočtu 

jejich výše. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kde plní rozhodující úlohu 

při posuzování hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina. Institut životního minima je 

využíván rovněž v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a to ve stanovených případech jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči, a dále se též 

používá v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, 

při zjišťování nároku na některé dávky.  

Významnou roli hraje rovněž v případě exekucí pro určení nezabavitelné částky a také v soudní 

praxi pro stanovení alimentačních povinností. Jeho další využití je ve vztahu k dávkám pro 

osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně 

cizinců, osvobození od rozhlasových a televizních poplatků apod. 

Životní minimum ani existenční minimum od 1. ledna 2007 nezahrnuje nezbytné náklady na 

bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy je řešena 

samostatně v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a 

v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení. 

 

2. Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Vzhledem k významu životního a existenčního minima v systémech sociální ochrany by částky 

životního a existenčního minima měly být upravovány tak, aby jejich výše odpovídala 

nezbytným nákladům na výživu a ostatní základní osobní potřeby. Částky životního 

a existenčního minima byly od začátku účinnosti zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, zvýšeny dvakrát nařízením vlády na základě 

valorizační podmínky uvedené v § 9 odst. 1 a odst. 2 zákona. Současně platná úroveň částek 

životního a existenčního minima však neodpovídá věcné náplni a konstrukci stanovující 

minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy 
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a ostatních základních osobních potřeb, respektive minimální hranici peněžních příjmů osob, 

která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na 

úrovni umožňující přežití.  

 

Podhodnocení současně platných částek životního minima vzniká rozdílem mezi konstrukcí 

životního (a existenčního) minima a spotřebního koše používaného k valorizaci příslušných 

částek. Tím, že valorizační mechanismus využívá index spotřebitelských cen domácností celkem, 

tak plně nezachycuje růst spotřebních nákladů nízkopříjmových domácností. Zejména to je zřejmé 

v případě potravin a nealkoholických nápojů. Ve spotřebním koši průměrné domácnosti činí 

přibližně 18 %, ale u nízkopříjmových domácností (např. první decil) lze podíl spotřebních výdajů 

na potraviny a nealkoholické nápoje odhadnout (na základě údajů šetření Statistiky rodinných účtů 

realizovaného Českým statistickým úřadem) cca na 25 %, či více. V případě specifického 

spotřebního koše použitého pro životní minimum činí náklady na výživu dokonce 60-70 % (podle 

složení domácnosti). 

 

Ceny potravin a nealkoholických nápojů se od původního stanovení částek životního 

a existenčního minima do současnosti, tzn. od září 2006 do září 2020, zvýšily o více než 45 %, 

zatímco cenový index bez potravin a nealkoholických nápojů vzrostl za toto období pouze o cca 

25 %. Součástí konstrukce životního a existenčního minima nejsou žádné zbytné spotřební 

položky, ani předměty dlouhodobé spotřeby. Mezi ně patří například elektronika, zahraniční 

dovolené apod. To jsou však zároveň položky spotřebního koše, kde náklady domácností 

dlouhodobě spíše klesají, či stagnují, a působí tak na celkový cenový index protiinflačně. Tím 

podhodnocují index využívaný pro valorizaci částek životního a existenčního minima, a naopak 

růst cen potravin v něm není zachycen dostatečně.  

 

Od data účinnosti zákona o životním a existenčním minimu došlo z těchto důvodů k výraznému 

podhodnocení příslušných částek oproti částkám, které byly odborně sestaveny tak, aby 

reprezentovaly minimální společensky uznanou hranici peněžních příjmů fyzických osob k 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, respektive minimální hranici peněžních 

příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních 

potřeb na úrovni umožňující přežití. 

Úprava částek životního a existenčního minima novelou zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu je nyní nezbytnou reakcí na bezprecedentní propad ekonomiky a s tím 

související následné zhoršení životní situace českých domácností. Ekonomika České republiky 

zaznamenala vlivem pandemie koronaviru SARS-CoV-2 ve 2. čtvrtletí 2020 výrazný propad. 

Hrubý domácí produkt ve stálých cenách poklesl meziročně v prvním čtvrtletí o 1,9 % a ve 

druhém o 10,9 %. V prvním pololetí HDP meziročně poklesl o 6,4 %. ČNB v srpnové prognóze 

predikovala pokles ekonomiky o 8,2 % a Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekává pro 

rok 2020 pokles ekonomiky o 6,6 %. Ani jedna z těchto predikcí nezohledňuje negativní vývoj 

z přelomu září a října tohoto roku. Výrazně tak bude překonán zatím nejhlubší ekonomický 

propad HDP v historii samostatné ČR, který nastal v roce 2009 a činil -4,5 %. 

Období po ekonomické krizi 2008-2009 se vyznačovalo značně restriktivní politikou jednak 

posilující negativní trend hospodářského cyklu a zároveň oslabující sociální roli státu, což mělo 

dva na sebe navazující efekty. Prvním bylo oslabení ekonomického výkonu, které způsobilo 

snížení produkční kapacity hospodářství vedoucí k rekordní zaznamenané nezaměstnanosti a 

dlouhodobému výraznému růstu měsíčního průměru počtu vyhlášení platební neschopnosti 

fyzických osob – podnikatelů. Druhým byl výrazný nárůst lidí odkázaných na sociální politiku 

(například průměrný měsíční počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi byl oproti 

současné době více než dvojnásobný). Výsledným důsledkem tedy bylo znatelné ohrožení 
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základní životní úrovně českých domácností. Počet osob pod hranicí materiální deprivace 

dosáhl v roce 2012 oproti roku 2019 přibližně 2,4násobku1.  

Sada opatření reagující na přímé a nepřímé dopady koronaviru SARS-CoV-2 musí z těchto 

důvodů obsahovat i nástroje zajišťující minimální úroveň příjmů ve smyslu článku 30 Listiny 

základních práv a svobod. Úpravu částek životního a existenčního minima, vzhledem k jejich 

výraznému podhodnocení, lze považovat za nezbytný nástroj reagující na nejhlubší 

zaznamenaný propad národní ekonomiky a zároveň zohledňující disproporci mezi vývojem 

základních nezbytných výdajů domácnosti a vývojem nákladů statisticky průměrné 

domácnosti. Současná nepříznivá situace směřuje především k ohrožení osob závislých na 

dávkách odvozených od těchto částek, neboť podstatná část těchto osob si nemůže 

z objektivních důvodů zvýšit příjem vlastním přičiněním. 

 

 

Částky (v Kč za měsíc) 
Rozdíl navrhovaných 

a platných částek 

(v Kč za měsíc) 
Částky platné  

od 1. 4. 2020 
Navrhované částky  

 

Životní minimum 

Jednotlivec 3 860 4 430 570 

První osoba v domácnosti 3 550 4 130 580 

Druhá a další osoba v domácnosti, 

která není nezaopatřeným dítětem 
3 200 3 770 570 

Dítě do 6 let 1 970 2 290 320 

Dítě od 6 do 15 let 2 420 2 970 550 

Dítě od 15 do 26 let *) 2 770 3 480 710 

 

Existenční minimum 2 490 2 990 500 

*) nezaopatřené 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky  

 

Navrhovaný zákon je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a plně respektuje též 

Listinu základních práv a svobod.  

 

                                                 

1 Za materiálně deprivované se podle metodiky Eurostatu považují osoby z domácností, které uvedly nedostatek 

či neuspokojivou situaci u 4 a více položek z celkového počtu 9 stanovených. Vybrané položky pro hodnocení 

míry deprivace zahrnují předměty dlouhodobé spotřeby a případy, kdy domácnost má potíže při nakládání 

s finančními prostředky (krytí nečekaných výdajů, jeden týden dovolené ročně mimo domov, jídlo s masem nebo 

rybou každý druhý den, přiměřené vytápění bytu nebo domu, předcházení vzniku dluhů). V roce 2012 se jednalo 

o 682,7 tis. osob, v roce 2019 činil počet materiálně deprivovaných osob 281,4 tis. 
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4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie   

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů, není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů EU, ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Právo Evropské unie 

příslušnou oblast neupravuje a přenechává ji vnitrostátnímu právu. 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů, není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny 

 

Úprava částek životního minima a částky existenčního minima navrhovanou změnou zákona se 

projeví ve zvýšení úrovně sociálních dávek, které jsou od životního a existenčního minima 

odvozovány, a zároveň dojde ke změně okruhu příjemců dávek poskytovaných v závislosti 

na výši příjmu. 

 

V souvislosti s navrhovanou úpravou částek životního minima a existenčního minima lze v roce 

2021 předpokládat zvýšení výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky státní sociální 

podpory celkem o cca 3,7 mld. Kč2. Předpokládaný nárůst výdajů státního rozpočtu na dávky 

pomoci v hmotné nouzi by představoval cca 1,5 mld. Kč. Úprava částek životního a 

existenčního minima se zcela promítne do zvýšení příspěvku na živobytí, okruh osob s nárokem 

na tuto dávku se rozšíří cca o 12,8 tis. oprávněných osob. U dávek státní sociální podpory se 

předpokládá navýšení výdajů o cca 2,2 mld. Kč, přičemž u přídavku na dítě lze očekávat 

zvýšení počtu příjemců dávky o cca 200 tis. dětí, u porodného navýšení činí cca 1,1 tis. případů. 

 

Pro úplnost se poznamenává, že změna hranice pro nárok na zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách (v důsledku navázání tohoto zvýšení na životní minimum) sice 

může rozšířit okruh příjemců s nárokem na toto zvýšení, a tím se mohou zvýšit výdaje na tuto 

dávku, ale vzhledem k počtu osob, kterých se zvýšení příspěvku na péči týká, půjde 

o marginální dopad.  

 

Dopad na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládá. 

 

                                                 
2 Příslušná částka představuje expertní odhad dle modelového propočtu MPSV, který v souvislosti s pandemií 

koronaviru SARS-CoV-2 může být aktualizován. 
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Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí ani na národnostní 

menšiny. 

 

7. Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel   

 

Úprava částek životního a existenčního minima bude mít pozitivní sociální dopady a je žádoucí 

zejména v souvislosti se současnou koronavirovou krizí, kdy se řada lidí dostává nezaviněně 

do situace nedostatečných příjmů a jejich základní životní potřeby nejsou dostatečně zajištěny. 

Jde především o poskytování příspěvku na živobytí podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

kde nápravou trvalého poklesu reálné úrovně této dávky a okruhu příjemců bude zajištěna 

alespoň minimální úroveň příjmů ve smyslu článku 30 Listiny základních práv a svobod. 

Pozitivně se tak tento krok projeví zejména u nízkopříjmových rodin s dětmi a osob 

v důchodovém věku. 

 

V rámci specifických skupin obyvatel se úprava částek životního a existenčního minima 

pozitivně projeví u osob se zdravotním postižením, a to jak v rámci obecné úpravy týkající se 

nízkopříjmových osob, tak (i když v celkovém objemu finančních prostředků v nepatrném 

rozsahu) například u příspěvku na zvláštní pomůcku, kde jsou nároky nebo výše dávek 

odvozeny od výše životního minima. Obdobně je tomu u finanční podpory azylantů a cizinců. 

 

Stanovení nových částek životního a existenčního minima bude mít pozitivní dopad i do dalších 

oblastí, ve kterých jsou příslušné instituty využívány3. V souvislosti s exekucemi se stanovení 

nových částek životního minima promítne ve zvýšení nezabavitelné částky. 

 

Naopak zachování stávajících částek životního a existenčního minima by se mohlo negativně 

projevit zhoršením finanční situace osob, které si z objektivních důvodů nemohou příjem zvýšit 

vlastním přičiněním. 

 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Navrhovaný zákon je ve vztahu k zákazu diskriminace a z hlediska principu rovnosti mužů 

a žen neutrální. 

 

 

9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na ochranu soukromí ani ochranu osobních údajů, neboť 

jde pouze o změny technického charakteru.  

 

10. Zhodnocení korupčních rizik 

 

V navrhované právní úpravě nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu 

jednání. 

 

                                                 
3 V soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, ve vztahu k dávkám pro osoby se zdravotním 

postižením, sociálně-právní ochraně dětí, podpoře azylantů a ochraně cizinců, osvobození od rozhlasových 

a televizních poplatků apod. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV2PXZ3B)



 

8 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu, neboť se navrhovaná 

opatření této oblasti nijak nedotýkají. Navrhovaná právní úprava nesouvisí s problematikou 

ochrany životního prostředí a nemá na něj žádný vliv. 

 

 

12. Způsob projednání návrhu zákona 

 

Účinnost úpravy částek životního a existenčního minima je stanovena s cílem bezprostřední 

možné reakce na dopady pandemie COVID-19 a omezujících opatření na sociální 

a ekonomickou situaci českých domácností.  

Z výše uvedených důvodů musí být zákon schválen co nejdříve; navrhuje se proto, aby byl 

návrh zákona projednán v Poslanecké sněmovně v režimu prvého čtení podle § 90 odst. 2 

zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V usnesení vlády se proto navrhuje schválení 

návrhu zákona v tomto režimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní část 
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K Čl. I 

 

Předloženým návrhem na změnu zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu se 

navrhuje stanovit nové částky životního a existenčního minima.  

 

Částka životního minima u jednotlivce se navrhuje stanovit na 4 430 Kč, u první osoby 

v domácnosti na 4 130 Kč a u druhé a další osoby v domácnosti (která není nezaopatřeným 

dítětem) na 3 770 Kč. Částku životního minima pro nezaopatřené děti se navrhuje stanovit u 

dětí ve věku do 6 let na 2 290 Kč, u dětí od 6 do 15 let na 2 970 Kč a u nezaopatřených dětí 

od 15 do 26 let na 3 480 Kč.  

 

Částku existenčního minima se navrhuje stanovit na 2 990 Kč. 

 

K Čl. II 

 

Přechodné ustanovení upřesňuje počátek následného rozhodného období, které je důležité pro 

další zvýšení částek životního a existenčního minima. Počátek rozhodného období se stanovuje 

na říjen 2020. 

 

K Čl. III 

 

S ohledem na aktuální nepříznivou situaci v souvislosti se šířením epidemie COVID-19 a s tím 

související zhoršení životní situace českých domácností se navrhuje účinnost již od 1. ledna 

2021. 

Navrhovaná účinnost zákona je rovněž plně v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů.  
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